Wageningen , 9 mei 2012

De leukste en lekkerste wedstrijd voor iedere klas met Schoolfruit!
Beste leerkracht van groep 5 t/m 8,
Wij vinden het leuk dat uw school meedoet aan het EU-Schoolfruitprogramma. Lekker eten in de pauze met 10
weken gratis groenten en fruit. Wij helpen u graag het eten van groenten en fruit nog leuker te maken. Iedere
klas maakt kans op een mooie prijs door het eten van groenten en fruit.

Fotowedstrijd voor groep 5 tot en met 8

Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 organiseren wij een fotowedstrijd. Leg per groep het leukste, gekste of
meest hippe fruitmoment in de klas vast. Maak een originele foto waarop duidelijk te zien is dat u met uw
groep schoolfruit eet. U heeft hier zes weken de tijd voor. Vervolgens stuurt u deze foto in door hem via de site
www.euschoolfruit.nl te uploaden. Dit kan tot 8 juni a.s..

Ansichtkaart voor de ouders

In uw envelop vindt u ook 30 ansichtkaarten. Deze kaart is bedoeld om mee naar huis te geven voor de
ouders. Voor de leerlingen is dit een geheugensteuntje wanneer zij op school groenten en fruit eten. Deze
ansichtkaart geeft de ouders ideeën en tips voor het thuis eten van groenten en fruit. Wilt u deze kaart
meegeven aan uw leerlingen?

Wat kan uw klas winnen?

Eind juni kiezen wij van alle deelnemende scholen de drie leukste
of gekste foto’s. De winnende bovenbouw klassen winnen een
set van twee verplaatsbare aluminium voetbaldoelen voor op het
schoolplein. Deze doelen staan niet vast op het schoolplein. Een
aanwinst voor uw schoolplein en speelplezier voor uw leerlingen.
Ook zijn er enkele kleine troostprijzen te winnen. De prijzen worden
voor de start van de zomervakantie uitgereikt.

Meer informatie op www.euschoolfruit.nl

Alle informatie over de EU-Schoolfruitwedstrijd en de prijzen kunt u
nogmaals nalezen op www.euschoolfruit.nl. De actievoorwaarden
voor deelname zijn hier ook terug te vinden.
Ga snel aan de slag met de leukste wedstrijd en laat uw klas winnen.
Met vriendelijke groeten,
Team EU-Schoolfruit

